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    MUISTIO  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 17.2.2016 klo 10.00 - 12.34 
Paikka: Liikennevirasto (kokoustila Terminaali 2. krs), Opastinsilta 12 A Helsinki. 

  

   Jäsenet:    Varalla: 

  

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.) 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto (poistui klo 11.30)                     

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Olli T. Alho, neuvotteleva virkamies, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Petra Stenfors, TEM (etänä) 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM  

(poistui klo 11.57) 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi (varapj.) 

Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM 

Jarmo Lindén, johtaja, ARA Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

  

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki 

(poistui klo 11.15) 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Anne Leskinen, suunnittelija,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, seutujohtaja,  

Porin seutu (etänä) 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu (poistui klo 11.45) 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti  

Turun kaupunki (etänä) 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

MAL-verkoston uusi puheenjohtaja Juha-Pekka Vartiainen avasi kokouksen klo 

10.00, toivotti läsnä- ja etäyhteysosallistujat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat ja 

hyväksyttiin esityslista. 

  

                                        

2. Edellisten kokousten; 25.11.2015 (varsinainen) ja 29.1.2016 (sähköposti) muistioiden 

hyväksyminen  

Edellisten kokousten muistiot ovat osoitteessa 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisten kokousten muistiot muilta osin, 

mutta tarkennetaan 25.11.2015 kokouksen neljännen kohdan päätöstä seuraavasti: 

”Ohjausryhmä ei sellaisenaan hyväksynyt käsiteltävänä ollutta aiesopimusluonnosta, ja 

valmistelua jatketaan osapuolten kesken”. 

  

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  Lisättiin edellisen kokouksen 

muistion kohdan kolme jäävätyt tahot; TEM, YM, VM, Liikennevirasto. 

 

 
3. MAL-verkoston v. 2016 - 2018 koskevan Aiesopimuksen valmistelu 
 

Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 25.11.2015 (kohta 4) käsiteltiin MAL-
verkoston v. 2016 -2018 koskevaa Aiesopimusluonnosta. Kokouksessa sovittiin, että 
valmistelua jatketaan ja aiesopimuksen mahdollisuutta selvitetään.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun uusitun Aiesopimusehdotuksen 

sisällöstä sekä päättää sen jatkovalmistelusta ja hyväksymismenettelystä.                                         

 

Päätös: Keskusteltiin Aiesopimusehdotuksen valmistelun taustasta ja tavoitteista. 

Aiesopimuksessa ehdotetaan, että osapuolet varautuvat huomioimaan MAL-verkoston 

toiminnan vuosittaisissa budjettivalmisteluissaan ja tavoitteena on säilyttää toiminnan 

resurssointi vuoden 2015 tasoisena. Päätettiin että Juha-Pekka Vartiainen ja Tero 

Piippo jatkovalmistelevat Aiesopimusehdotuksen ohjausryhmän seuraavaan 

kokoukseen.  

 

 

 

 

            

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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4. MAL-verkoston toiminta- ja talous edellisen kokouksen jälkeen ja muutokset verkoston 
jäsenistössä 

 
Päätösehdotus: Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeiset asiat 
sekä verkoston jäsenistössä tapahtuneet muutokset (raportti 6-12/2015 jaetaan 
kokouksessa). 
 
Päätös:  Käytiin läpi MAL-verkoston toimintaraportti sekä Teemakohtaiset 
kaupunkiverkostot  osioon kuuluvan Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hakemuksen 
painotukset. Raine Mäntysalo esitteli JULMA-hankkeen tuloksia ja raporttia. 
Todettiin, että MAL-verkoston talous toteutui v. 2015 aktiivisesta toiminnasta 
huolimatta ylijäämäisenä. 
 
Todettiin muutokset verkoston jäsenistössä: 
- MAL-verkostoon tulee uutena jäsenenä mukaan Länsi-Uudenmaan 

kuntayhteistyö Novago (Lohja, Hanko, Raasepori, Inkoo ja Siuntio). 
- Uudenmaan liitto ja Iisalmen kaupunki jäävät pois verkostosta. 

 
Muutokset ohjausryhmässä: 
- Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkö Leena Rossi tulee uutena jäsenenä 

mukaan ohjausryhmään.  
- Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell jää pois ohjausryhmästä ja hänen 

tilalle varsinaiseksi jäseneksi tulee suunnittelija Anne Leskinen. 
- Turku: toimialajohtaja Markku Toivonen jää pois ohjausryhmästä ja hänen tilalle 

tulee varsinaiseksi jäseneksi kaavoituspäällikkö Christina Hovi ja varajäseneksi 
kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari. 

- Yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki Uudenmaan Elystä tulee Anna-Leena 
Seppälän (Varsinais-Suomen Ely) varajäseneksi. 

- TEMin neuvotteleva virkamies Olli Alhon tilalle ohjausryhmään tulee TEMin 
ylitarkastaja Petra Stenfors.  

- Helsingin seutu: Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY tulee varsinaiseksi 
jäseneksi ja Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL varajäseneksi. 

- Kuntaliitto: Ritva Laineen varahenkilö on liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna. 
 

 
5.  Keskus-palveluverkkokysely jäsenseuduille vuonna 2015 

 

Seudullisten palveluverkkojen kehittäminen on MAL-verkoston jäsenseuduilla 
ajankohtainen teema. Keskus-palveluverkko ja palvelupisteiden sijoittuminen 
toiminnallisella kaupunkiseudulla on keskeinen osa yhdyskuntarakenteen kehitystä ja 
arjen sujuvuuteen ja liikennekuormaan vaikuttava tekijä.  
 
Suomen Ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriöön ja Liikenneviraston sekä 14 
kaupungin tai seudun Urban Zone 3 (Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa) - 
hankkeessa on tarkasteltu palveluverkkoa, liikkumisvyöhykkeitä ja mm. kaupan 
palvelupisteitä keskeisenä osana seudullisesti eheää yhdyskuntarakennetta. Hankkeessa 
etsitään parhaita suunnittelumenetelmiä ja tapoja ennakoida seutujen 
yhdyskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2030 (nk. tulevaisuusinventoinnit). Osana 
hanketta on kevään ja kesän 2015 aikana MAL-verkoston jäsenseuduille osoitettu kysely 
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Keskus-palveluverkoista, palveluverkkoon kohdistetuista seudullisista muutospaineista ja 
ylikunnallisista suunnittelumalleista (kysymykset liitteenä).  
 
Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä, puhelin- ja LYNC-haastatteluina. Kyselyyn 
vastasivat: Helsingin seudun, Iisalmen seudun, Jyväskylän, Kotkan-Haminan seudun, 
Kouvolan, Lahden, Lappeenrannan, Oulun seudun, Porin, Salon, Seinäjoen, Tampereen, 
Turun seudun (vastaajana Varsinais-Suomen liitto) sekä Vaasan seudun edustajat. 
Kajaanin tilanne kartoitettiin jälkikäteen Kajaani-Sotkamo rakennemallityöpajassa 
21.1.2016.   
 
Kyselyn yhteenveto käsitellään kokouksessa (tuodaan kokoukseen). Vastauksia on 
hyödynnetty myös Urban Zone 3 -hankkeen työpajojen 1.6.2015, 26.10.2015 ja 
16.2.2016 sisällöissä sekä hankkeen kohde-alueiden tulevaisuusinventoinneissa siltä 
osin, kuin vastanneet seudut ovat samat kuin UZ 3 hankkeessa. Tämä työ jatkuu 
edelleen.  
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy kyselyn yhteenvedon, päättää jakelusta seuduille 
sekä evästää koordinaatiota Keskus-palveluverkkokysymyksen käsittelystä.  
 
Päätös: Sovittiin, että tuotetaan MAL-verkoston keskus-palveluverkkokyselyn pohjalta 
tiivis raportti ja analyysi, powerpoint aineisto sekä tiedote. Jatkotyöhön voidaan osoittaa, 
mikäli rahoitus toteutuu, myös lisäresursseja Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen 
kautta. 
 
Ehdotettiin että kartoitettaisiin Jyväskylän kaupungin Kymppi-Moni, MATO- ja muiden 
kehittämishankkeiden ja seutusuunnittelun nykytilanne ja hyödyntämismahdollisuudet 
palveluverkkojen jatkovalmistelussa.  

 

6.  Ohjausryhmän linjaukset verkoston tulevaan toimintaan 
 

Ohjausryhmän roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten 
sisältöjen linjaaminen sekä koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen. Jatkossa 
sen roolia keskustelevana, uuden ideoijana ja luojana ja ajankohtaisiin haasteisiin 
vastaajana tulee edelleen vahvistaa vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman 
raameissa. Olisi syytä saada aikaisempaa enemmän esiin ohjausryhmän jäsenten 
näkemyksiä ja linjauksia painopisteiden toteutuksesta. 
 
- Elävät ja välityskykyiset asemanseudut 
- Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto 
- Elinvoimaa MALPE suunnittelulla 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun ja esittää näkemyksiään verkoston  
toimintaan liittyen. 
 
Päätös:  Käytiin keskustelua painopisteiden etenemisestä. Päätettiin, että seuraavassa 
kokouksessa esitellään TTS:n mukainen eteneminen. Mikäli Teemaverkostohaun rahoitus 
menee läpi, toimintaa ja resursointia tarkastetaan ohryssä uudelleen. Muutoin toimitaan 
TTS 2016 mukaisesti.  
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7.  BEMInE-hankehakemuksen eteneminen, partnerina MAL-verkosto 

 
Tutkija Vesa Kanninen Aalto yliopistosta esitteli ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 
(25.11.2015, kohta 7.)  Suomen Akatemian Strategista ”Kaupungistuva yhteiskunta” -
teemahakua. Aalto-yliopisto on koonnut kotimaisista ja ulkomaisista tiedeyhteisöstä 
konsortion, jossa MAL-verkosto vastaa vuorovaikutuksen toteutuksesta DemosHelsinki-
ajatushautomon kanssa. Teemahaun rahoitus on täysimääräistä eikä toteuttajan ja 
osallisen omarahoitusosuutta vaadita. Hankkeiden kesto on kolme vuotta. Rahoituskausi 
alkaa takautuvasti 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2019.  
 
”Kaupungistuva yhteiskunta” -teemassa rahoitetaan tutkimusta, jonka avulla pystytään 
hyödyntämään kaupungistumisen mahdollisuuksia ja välttämään karikkoja sekä etsimään 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja kaupungistumisen negatiivisista puolista ja luotaamaan 
syvenevän kaupungistumisen tuomia muutoksia kaupunkirakenteeseen, 
muuttoliikkeeseen, työssäkäyntiin, kansalaisyhteiskunnan toimintatapoihin ja 
elinkeinoelämän perusteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä kaupunkien ja alueiden 
varautumiskykyä sekä tietoa suomalaisen kaupungistumisen erityispiirteistä. Keskeisenä 
osana kaupungistumisen dynamiikkaa on alueiden välinen vuorovaikutus. Tässä mielessä 
tutkimus tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuja myös ajankohtaiseen tulevaisuuden kunta 
problematiikkaan.   
 
Vuoden 2016 strategisen tutkimuksen ohjelmahaut toteutetaan kaksivaiheisena. 
9.12.2015 päättyneessä aiehaussa neuvosto vastaanotti yhteensä 152 
konsortiohakemusta avoinna olleisiin viiteen ohjelmahakuun. Strategisen tutkimuksen 
neuvosto päätti 29.1.2016 kokouksessaan kutsua 36 konsortiohakemusta varsinaiseen 
hakuun. Aalto-yliopiston prof. Raine Mäntysalon johdolla tehty hakemus ”Beyond 
MALPE-coordination: Integrative Envisioning” on yksi jatkoon menijöistä. Jatkoon 
päässeiden hakemusten lähestymistapa ohjelman esittämiin kysymyksiin oli 
innovatiivinen, poikkitieteellinen ja korkeatasoinen. Lisäksi hakemusten 
vuorovaikutusmalli arvioitiin toimivaksi ja toteuttamissuunnitelmat uskottaviksi.  
 
Jatkoon valituilta pyydetään varsinaiset hakemukset 10.3.2016 mennessä. 
Rahoituspäätökset tehdään 9.5.2016 mennessä. Prof. Raine Mäntysalo esittelee 
ohjausryhmän kokouksessa hankkeen tavoitteita, sisältöjä ja hyötyjä MAL-verkoston 
näkökulmasta. 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee Raine Mäntysalon esityksen tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Raine Mäntysalo ottaa MAL-verkoston valikoituihin jäseniin 
yhteyttä puoltokirjeen (Letter of Commitment) saamiseksi hankkeelle ilmauksena 
yhteistyöhalukkuudesta hankkeen kanssa. 
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8. Selvitys kehittämisaluemenettelyn mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelun työvälineenä  

 

MAL-verkosto on ollut mukana osarahoittajana ja ohjausryhmän jäsenenä 
kehittämisaluemenettelyn mahdollisuuksia kartoittavassa konsulttiyhtiö Newsecin, 
Kuntaliiton, Ympäristöministeriön, Uudenmaan liiton ja pilottialueiden yhteisessä 
selvityshankkeessa. 
 
Selvityshankkeen tavoitteena on ollut analysoida kehittämisaluemenettelyn 
toiminnallisuutta ja laatia tehdyn analyysin perusteella konkreettisia kehitysehdotuksia 
sekä käytännön prosessiin, että MRL kehittämisaluetta koskevan lain parantamiseen.  
 
Työssä on pyritty tunnistamaan:  
• Milloin kehittämisaluemenettely on paikallaan? Minkälaisiin maankäytön muutos- ja 
kehitystilanteisiin menetelmän toivotaan tuovan ratkaisuja?  
• Mitä lisäarvoa menettely tuo nykyisellään?  
• Millaista maapolitiikan työkalua tarvitaan nykyisten lisäksi kuntien ja markkinoiden 
näkökulmasta?  
• Miten menettely linkittyy tyypilliseen aluekehitysprosessin eri vaiheisiin?  
 
Ja määrittelemään: 
 
• Kehittämisalueen pelisäännöt yhteistyölle ja päätöksenteolle eri osapuolten välillä  
• Taloudellisten kustannusten ja tulojen tasapuolisen jakautumisen sekä riskien 
jakautumisen periaatteet  
• Perusrunko kunnille menettelyn käynnistämiseksi ja toimintamalleiksi  
• Reunaehdot eri työkalujen käytölle ja toiminnallisuudelle  
• Miten menetelmää pitäisi kehittää?  
 
Selvityshankkeeseen on kuulunut kehittämisaluemenettelyn prosessikuvaus sekä 
kustannus-hyötylaskentaan liittyvät simuloinnit esimerkkialueille. Nämä alueet ovat: 
- Espoon Kera (työpaikka-alueesta asuntopainotteisemmaksi alueeksi) 
- Helsingin Kärr (omakotialueesta kaupunkimaisemmaksi alueeksi) 
- Vaasan Klemettilä (vanhasta teollisuusalueesta liike- ja asuntopainotteiseksi alueeksi) 
- Joensuu (asemanseudun kehittäminen) 
   
Kuntaliiton kehittämispäällikkö Matti Holopainen esittelee ohjausryhmälle 
selvityshankkeen johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia. Loppuraportti (luottamuksellinen) 
toimitetaan ohjausryhmän jäsenille kokoukseen mennessä.  
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee kehittämisaluemenettelyä koskevan 
selvityshankkeen tiedokseen sekä käy keskustelun sen hyödynnettävyydestä MAL-
alueiden jäsenalueiden tarpeisiin.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Joensuu on jo tehnyt päätöksen 

kehittämisaluemenettelystä. Loppuraportti voidaan laittaa sen jälkeen jakeluun, kun siitä 

on poistettu pilottialueita koskevat luottamukselliset tiedot. Kehittämisaluemenettelyn 

työstämistä jatketaan Kuntaliiton vetämässä Maapolitiikka työryhmässä.  
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9. Ohjausryhmän jäsenten ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta 
 
                         Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
                         Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

10. Muut asiat 

Jaettiin ”Asunto-osuuskunta - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli” 

selvityshankkeen alustava luonnos. Valmisteluun palataan myöhemmin.  

 

11. Seuraavat kokoukset 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

 

Seuraava kokous pidetään Liikennevirastossa 19.4 klo 11.30 alkaen kokoustila Asemassa. 

Etäyhteysmahdollisuus. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

  

 Puheenjohtaja kiitti ja päätti kokouksen klo 12.34.  

  


